PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR „LT CAMP“
Datum konání: 31. července 2022 – 13. srpna 2022
Tábor Javorníček
Vacov 384 73
správce a zpracovatel osobních údajů: LT CAMP, z.s.
IČ: 14258013
se sídlem: K. H. Máchy 655, Nýřany 330 23
Kontaktní osoba: Miroslav Bittengl (předseda spolku)
mbit@ltcamp.cz
+420 606 911 042

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji?
•

•

•

•

•

Veškeré níže uvedené osobní údaje uchováváme v písemné, tištěné, podobě v sídle
spolku v zabezpečené místnosti. Je-li nám přihláška zaslána elektronicky e-mailem, téže
pro dlouhodobější využití uchováváme pouze její vytištěnou verzi. Její elektronickou
verzi mažeme vždy 6 měsíců po ukončení tábora. Po dobu trvání tábora jsou veškeré
tištěné dokumenty uzavřené v přenosném trezoru. Při ochraně osobních údajů
vycházíme z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů
(GDPR) a souvisejících právních předpisů platných na území České republiky.
Doba, po kterou níže uvedené dokumenty archivujeme, činí od 6 měsíců po 10 let, kdy
při archivaci vycházíme zejm. právní úpravy pro zotavovací akce a účetnictví. Vaše
osobní údaje nepředkládáme nepověřeným a nezúčastněným třetím osobám, vždy k nim
mají přístup pouze pověřené státní instituce či zdravotnická zařízení a odpovědné osoby
z řad organizátora akce.
Pokud nám nebudou poskytnuty informace, které jsou nutné pro zajištění řádné
identifikace účastníka, uzavření smluvního vztahu, či zajištění řádné péče o účastníka,
či informace, které jsou vyžadovány právními předpisy, bohužel bez poskytnutí těchto
informací nebudeme moci uzavřít platnou smlouvu.
V průběhu akce má přístup k Vašim osobním údajům: hlavní vedoucí, vedoucí,
zdravotník, kuchař (pouze v případě potravinové alergie, intolerance či jiného
onemocnění, který souvisí např. s přesným dávkováním stravy). Avšak pouze v tom
rozsahu, ve kterém je to nezbytně nutné.
V případě že by došlo k narušení bezpečnosti údajů, které bude znamenat riziko pro
práva a svobody dotčených osob, jsme povinni nejpozději do 72 hodin od okamžiku kdy
se dozvíme o tomto incidentu nahlásit únik, či ohrožení bezpečnosti Vašich osobních
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údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jestliže by došlo k úniku údajů ohrožujících
bezpečnost subjektu údajů, budeme neprodleně kontaktovat i dotčené subjekty údajů
Jaká máte práva?
•

•

•

•

•

•

Právo na informace o ochraně osobních údajů – máte právo požadovat veškeré
informace o poskytnutých údajích. Za tímto účelem je nutné správci zaslat písemnou
žádost a prokázat adekvátním způsobem svoji totožnost.
Právo na přístup k osobním údajům – máte právo požádat o přístup k Vašim osobním
údajům. Za tímto účelem je nutné správci zaslat písemnou žádost a prokázat adekvátním
způsobem svoji totožnost.
Právo na opravu – máte právo požádat správce o opravu chybně poskytnutých či
neúplných osobních údajů. Za tímto účelem je nutné správci zaslat písemnou žádost a
prokázat adekvátním způsobem svoji totožnost.
Právo na výmaz – máte právo na výmaz osobní údajů, pokud již odpadl účel, pro který
byly předmětné údaje shromažďovány nebo zpracovávány, nebo pokud byl odvolán
souhlas, na jehož základě bylo zpracování údajů založeno, či pokud neexistuje žádný
další právní důvod pro zpracování těchto osobních údajů, nebo pokud byly předmětné
údaje zpracovány protiprávně.
Právo vznést námitku – pokud nebudete mít možnost uplatnit právo na výmaz, má
právo vznést námitku ohledně omezeného zpracování těch údajů, které jsou předmětem
uplatněné námitky.
Právo na omezené zpracování – můžete uplatnit své právo na omezení zpracování,
pokud jsou příslušné osobní údaje nepřesné, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce
mohl přesnost osobních údajů prověřit, nebo pokud odmítáte výmaz osobních údajů,
nebo pokud již údaje nejsou zapotřebí ke svému původnímu účelu, ale ještě je nelze
odstranit z právních důvodů, nebo pokud rozhodnutí o vaší námitce proti zpracování
osobních údajů není zatím vyřízeno.

V případě jakéhokoli dotazu či nahlášení incidentu máte možnost vždy se obrátit na Úřad
pro ochranu osobních údajů:
ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz
Jaké údaje zpracováváme?
PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR – v tištěné podobě (doba uchování 10 let od skončení akce):
Níže uvedené údaje sbíráme prostřednictvím naší přihlášky, kterou nám lze v tištěné podobě
zaslat, osobně předat či její scan opatřený Vaším podpisem zaslat e-mailem na výše uvedenou
kontaktní e-mailovou adresu. Přihláška je nezbytným dokumentem pro vznik smluvního
vztahu. Vybrané údaje z přihlášky dále využíváme za účelem vedení řádného ÚČETNICTVÍ
(faktury), SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ a ZDRAVOTNÍHO DENÍKU, což jsou povinné
dokumenty vyžadované vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. ze dne 26. března
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2001, o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. V přihlášce jsou uvedeny tyto
údaje:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: slouží k identifikaci účastníka a zavedení do
seznamu účastníků a zdravotního deníku, téže slouží k fakturaci;
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: slouží k identifikaci účastníka
a jeho zákonného zástupce, téže slouží k fakturaci;
ADRESA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: slouží k identifikaci účastníka a jeho
zákonného zástupce, téže slouží k fakturaci;
DATUM NAROZENÍ ÚČASTNÍKA: slouží k identifikaci účastníka a zavedení do
seznamu účastníků a zdravotního deníku;
RODNÉ ČÍSLO ÚČASTNÍKA: slouží k identifikaci účastníka a zajištění řádné
zdravotní či jiné péče;
TŘÍDA: obecná informace sloužící k rozlišení rozumové a mravní vyspělosti dítěte a
k jeho vhodnému začlenění do oddílu/kolektivu – tato informace nám pomůže zajistit
individuální přístup k Vašemu dítěti;
DÍTĚ ABSOLVOVALO JIŽ NĚKOLIK TÁBORŮ: obecná informace sloužící
k rozlišení rozumové a mravní vyspělosti dítěte a k jeho vhodnému začlenění do
kolektivu – tato informace nám pomůže zajistit individuální přístup k Vašemu dítěti;
ADRESA A TELEFON PŘÍBUZNÉ OSOBY, na kterou se lze obrátit v případě, že
se vyskytne v průběhu pobytu dítěte problém: slouží ke kontaktování osoby, která je po
dobu pobytu zákonným zástupcem pověřena (či je sama zákonným zástupcem)
komunikovat s organizátory tábora - jedná-li se o jinou osobu, než je zákonný zástupce,
je vždy nutné nejpozději při nástupu do tábora dodat písemné zmocnění, aby organizátor
tábora vůbec mohl jednat s touto osobou;
INFORMACE O ALERGII NA PENICILIN ČI JINÁ LÉČIVA: slouží k zajištění
vhodné zdravotní péče;
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ: slouží k individuálnímu zajištění péče o Vaše dítě.

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI – v tištěné podobě (doba uchování 6 měsíců od
skončení akce):
•

•

Toto potvrzení jsme povinni vyžadovat na základě zákona č. 258/2000 Sb. zákona o
ochraně veřejného zdraví a souvisejících právních předpisů vztahujících se na daný typ
akce.
Tento dokument jsme povinni předložit např. při kontrole Krajské hygienické stanice či
ve zdravotnickém zařízení, tedy v těch případech, kdy mají oprávnění státní instituce či
zdravotnická zařízení. Nezúčastněným 3. osobám tento dokument nepředáváme.

KOPIE PRŮKAZU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – v tištěné podobě (doba uchování 6
měsíců od skončení akce):
•

•

Tento dokument jsme povinni vyžadovat na základě zákona č. 258/2000 Sb. zákona o
ochraně veřejného zdraví a souvisejících právních předpisů vztahujících se na daný typ
akce.
Tento dokument jsme povinni předložit např. při kontrole Krajské hygienické stanice či
ve zdravotnickém zařízení, tedy v těch případech, kdy mají oprávnění státní instituce či
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zdravotnická zařízení a kdy jeho předložení vyžaduje situace. Nezúčastněným 3.
osobám tento dokument nepředáváme.
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE – v tištěné podobě (doba
uchování 6 měsíců od skončení akce):
•

•

Toto potvrzení jsme povinni vyžadovat na základě zákona č. 258/2000 Sb. zákona o
ochraně veřejného zdraví a souvisejících právních předpisů vztahujících se na daný typ
akce.
Tento dokument jsme povinni předložit např. při kontrole Krajské hygienické stanice či
ve zdravotnickém zařízení, tedy v těch případech, kdy mají oprávnění státní instituce či
zdravotnická zařízení. Nezúčastněným 3. osobám tento dokument nepředáváme.

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU
OSOBY – v tištěné podobě (doba uchování do odvolání souhlasu):
Fotografie a případné videozáznamy budou zveřejňovány v uzavřené skupině „LT CAMP“ na
sociální síti „Facebook“, kam je umožněn přístup pouze účastníkům tábora, bývalým
účastníkům tábora a rodičům. Fotografie a videozáznamy v rámci této skupiny jsou
zveřejňovány převážně v průběhu konání letního tábora za účelem informování rodičů o
průběhu výše uvedené akce.
Pouze fotografie jsou taktéž zveřejňovány na oficiálních stránkách letního tábora „LT CAMP“
na sociální síti „Facebook“, avšak zde v omezené míře nezbytně nutné za účelem propagace.
Většina fotografií je zveřejňována v online fotogalerii „Zonerama“, kde jsou tyto fotografie
volně přístupné veřejnosti a kdy tato galerie slouží k hlavní propagaci tábora.
V souhlasu jsou poskytovány tyto údaje:

•
•
•
•
•

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁSTUPCE ÚČASTNÍKA: slouží k identifikaci účastníka
a zajištění souhlasu odpovědné osoby a její identifikaci;
TRVALÝ ČI OBDOBNÝ POBYT ZÁSTUPCE ÚČASTNÍKA: slouží;
k identifikaci účastníka a zajištění souhlasu odpovědné osoby a její identifikaci
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA: slouží k identifikaci účastníka;
TRVALÝ ČI OBDOBNÝ POBYT ÚČASTNÍKA: slouží k identifikaci účastníka;
DATUM NAROZENÍ ÚČASTNÍKA: slouží k jednoznačné identifikaci účastníka.

VEŠKERÉ VÝŠE UVEDENÉ DOKUMENTY JSOU PŘÍSTUPNÉ NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH WWW.LTCAMP.CZ v sekci „LT 2022 INFORMACE PRO
ZÁJEMCE“
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